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1. MŰLEÍRÁS 

 
Polgár város Új településrendezési eszközei 2016-2017 évben kerültek kidolgozásra, melyet a 
város képviselő-testülete 2018. január hónapban fogadott el.  
A Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban Hész.) módosítására egyrészt az eltelt egy év 
engedélyezési folyamatának tapasztalatai alapján van szükség, másrészt építtetők is jeleztek 
módosításra vonatkozó (de a város lakossággát általánosságban is érintő) változtatásra 
vonatkozó igényt. 
Jelen dokumentáció, a Hész. 2019.évi 1. számú módosítását tartalmazza, mely az eltelt közel 
egy év tapasztalatai által felszínre hozott néhány ellentmondást, problémát kíván orvosolni. 
Ezzel együtt kerül egyeztetésre, és az egyeztetés végén jóváhagyásra, a Hész. 2019. évi 2. sz. 
módosítása, mely a lakosság részéről érkezett kezdeményezés, az „Lk-2” és „Lke-1” építési 
övezetek előírt legkisebb építmény magasságára vonatkozó módosítás. A Hész. 
jóváhagyásához a két módosítást tartalmazóan egy rendelet kerül majd összeállításra. 
 
Az 1/2018. (I.28) sz. Önk. rendelettel jóváhegyott Hész. 2019. évi 1. sz. jevesolt 
módosítások –szekmeileg- ez elábbi okok miett szükségesek, illetve várhetó hetáseik ez 
elábbiek. 
 
a) Az állattartó épületek elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok kiegészítése: 

Az OTÉK 36.§ (5) bek. lehetőséget ad az állattartó épületek elhelyezés feltételeinek 
helyi építési szabályzatban történő meghatározására.  Ez azért is szükséges miután az 
állattartó rendeletet hatályon kívül kellett helyezni – A szabályzatban figyelembe kell 
venni az állategészségügyi, környezetvédelmi és közegészségügyi szempontok 
érvényesülését- hogy vitás esetekben melynek előfordulása állattartás esetén valószínű,- 
azt rendezni lehessen. E problémakör rendezéséhez javasolt a Hész-ben a lakózóna 
fogalmát és kapcsolódó szabályait is bevezetni, mely az állattartó épületek elhelyezését 
csak a lakózónán kívül engedélyezi. 

E módosítás nagyobb biztonságot fog eredményezni a lakókörnyezet számára.  

b) A hátsó kertben elhelyezhető építmények körének helyi szabályozása: 

A hátsókertben elhelyezhető u.n. melléképítmények-valójában épületek nincsenek 
egyértelműen szabályozva. 
A kis épületmagasságra szabályozott főépületek miatt a hátsókertek mélysége 
többségében 6,0 m. 
Ez az építési hely mögötti kis terület nem indokolja ott épületek elhelyezését. A 
rendszerint nagy mélységű telkeknek jelentős területét elfoglaló építési helyén azok 
elhelyezhetők. A hátsókert így sem marad teljesen szabadon, hiszen a nem épületként 
funkcionáló melléképítmények, pl. az üvegház és fólia ott elhelyezhető ami –általában- 
a hátsókerteket ki is töltheti. 
 
A jelenleg hatályos Hész. korlátozás nélkül engedi meg az országos szabályokkal 
összhangban, a hátsó kertek beépítését. A helyi hagyományok, a kialakult szabályozott 
rend nem áll ezzel összhangban. Emiatt a tervezett szigorítás a kialakult, lakosság 
számára általában kedvezőbb állapotot segít megőrizni. 



c) Az átmenő telkek problémájának rendezése: 

Az „átmenő telkek” vonatkozásában a hatályos szabályozási terv megoldatlanul hagyja 
azoknak a tömböknek a szabályozását, ahol a két utcára „kifutó” ingatlanok oly módon 
kerültek korábban megosztásra, majd beépítésre, ahol a telek területe lényegesen kisebb, 
az övezetre meghatározottnál. Itt nem a kialakult legkisebb telekméret jelentős eltérése 
jelenti a problémát a előírtaktól, hanem a közbeékelődő néhány olyan telek, ahol még 
nem hajtották végre az ilyen jellegű telekalakítást. Szükségesnek mutatkozik e tömböket 
olyan „alövezetbe” sorolni, ahol az előírt legkisebb telekméret igazodik a kialakult 
állapothoz, és lehetőséget ad a még nem megosztott telkek hasonló telekalakítására és 
beépítésére. 

 A tervezett módosítás a kialakult állapothoz igazodó telekosztások megvalósítását teszi 
 lehetővé azok számára is, akiknek a hatályos Hész. erre már nem ad lehetőséget, de a 
 kívánt telekalakítás nem jár a környezet értékének csökkenésével, a környezet 
 zavarásával, és illeszkedik a kialakult és elfogadott települési környezethez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A térkép két színnel jelöli azokat a kertvárosias övezetbe sorolt „átmenő” (két utcára 
nyíló) ingatlanokat, ahol a jelenlegi szabályozás a legkisebb alakítható telekterületet 
mérete (700m2) nem ad lehetőséget a telek olyan értelmű megosztására, melyet az 
utcában lévő telek esetében, megegyező adottságok esetében, korábban már lehetőség 
volt. Ezen ingatlanok esetében segítséget jelent, a Hész. olyan értelmű módosítása, mely 
ilyen esetekben a telekosztás után kialakuló mindkét telek esetében, az övezetben előírt 
alakítható legkisebb telekterülettől eltérően, a 400 m2 legkisebb alakítható telekterületet 
engedi meg,  

 
 
 



 

d) Beépítési kötelezettség elrendelése: 

A városközpont területén, az 599/2 Hrsz-ú ingatlan beépítésére már hosszú ideje nem 
került sor, illetve a már több, mint 10 éves építési engedéllyel rendelkező épületnek csak 
„torzóként” kis része épült meg, mely a belváros településképi szégyenét is jelenti. A 
beépítési kötelezettség előírása, vagy annak nem teljesítése esetén az ingatlan 
kisajátítása, csak a Hész. által előírt beépítési kötelezettség esetén érvényesíthető.  

e) Értelem-zavaró elírások miatt több módosításra is szükség van: 

ca.) Saroktelkek beépíthetőségének szabályozása hiányos és pontatlan (pl. kisvárosi 
lakóterületeknél)  

cb.) Falusias lakóterületek közművesítettségi követelményszintje nem szabályozott. 
cc.) Az építménymagasságok legkisebb mértékének 4,5 m –ben történő 

meghatározása a  gyakorlatban több problémát is okozott, ezért 6,0m 
építménymagasságig meggondolandó a legkisebb mérték szabályozása. 

cd.) A beépítési módok, előkertek méretére vonatkozó előírások több helyen 
ellentmondásosak. Szükségesnek tartják, hogy az előkert legkisebb mértéke: 3,0 
m legyen kialakult beépítés esetében, vagy ne legyen előkert az adottságok 
függvényében 

A leírt korrekciókkal – a jelenlegi előírásokat is figyelembe véve- a Helyi Építési Szabályzat –
várhatóan- hosszabb távlatban is szolgálni fogja a város lakói épített környezetének ésszerű és 
szakmailag is megalapozott érdekeit.  
 



2. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2018. ÉVI MÓDOSÍTÁSA 
 

Polgár Város Önkormányzeti Képviselő-testületének  
./2019.(…..) sz. rendelete e 1/2018.(I.26.) sz. rendeletével jóváhegyott 

   
Helyi Építési Szebályzet módosításáról 

 
Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ 
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 314/2012.(XI.8.) Korm. 
rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság) 
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság) 
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Útügyi Osztály 
- Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 

Erdészeti Osztály 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr- főkapitányság 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

 és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, továbbá a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 40. § szerint az állami főépítész végső szakmai véleményének 
figyelembevételével az Önkormányzat a rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 
 
(Jelen rendelet a módosításra kerülő előírásokat tartalmazza. A módosítással nem érintett 
előírások továbbra is hatályban maradnak.) 
 
 
 
 



1. § 
A Hész bevezető rész utolsó mondatában a Polgár Város Önkormányzatának Jegyzője 
„helyett”: Hajdúnánás Város Önkormányzatának jegyzője kifejezést lép. 
 

2. § 
A Bevezető előírások 2.§ (2) bek. ben felsorolt mellékletek közül a 8. melléklet (Állattartó 
épületek elhelyezésének szabályai) helyett Állattartó épületek elhelyezésének feltételei 
szöveg lép. 
 

(2) A HÉSZ  
1. melléklete: Sz-1 Külterület szabályozási terv (M= 1:15 000); 
2. melléklete: Sz-2 Belterület szabályozási terv (M= 1: 5 000); 
3. melléklete: Sz-3 Városközpont szabályozási terv (M= 1: 2 000); 
4. melléklete: Sz-4 Déli ipari és gazdasági övezet szabályozási terve (M= 1: 6 000); 
5. melléklete: Építési övezetek előírásai (1-5 táblázat) 
6. melléklete: Országos- és térségi övezetek lehatárolása (A/3 méretű tervlap) 
7. melléklete: Előkertek szabályozása (A/3 méretű tervlap) 
8. melléklet: Állattartó épületek elhelyezésének szabályai lakóterületen feltételei 
9. melléklet: Elővásárlási joggal érintett területek 
10. melléklet: Egyes sajátos jogintézmények (Építési tilalmak, településrendezési kötelezések) 
 

3. § 
Az épület elhelyezés beépítési módokhoz kapcsolódó helyi szabályairól szóló 5. címsor egyes 
rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 

(1) A 6§ (4) bek. helyett az alábbi rendelkezés lép hatályba 
(2) A hátsókertben kertvárosias lakóterületen belül nem elhelyezhetőek: az Oték 35.§ (7) 

bekezdésében ben felsorolt tárolóépületek  
A hátsókert legkisebb mértén belül nem helyezhetők el: OTÉK 1. sz. melléklet 86. 
pontjában felsoroltak közül a g. pontban szereplő állat ól, állatkifutó h.) pontjában szereplő 
komposztálló, siló, ömlesztettanyag, folyadék és gáztároló valamint az OTÉK 35.§ (7) 
pontjában felsoroltak közül a nyári konya, mosókonyha, gépkocsi és egyéb tároló épület. 

 (2) A 7.§ (1) bek. hatályát veszti 

(1) Közterület fölött átívelő, a szemközti ingatlanokat, illetve épületeket összekötő híd 
épület építése, csak a szabványos közúti űrszelvény biztosítása mellett a szabályozási 
terven jelölt helyeken lehet. 

 (3) A 8.§.(1) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1)Állattartó épület elhelyezése 
Az állattartó épületek elhelyezésének védőtávolságait feltételeit a HÉSZ 6.  8. sz. számú 
mellélete tartalmazza. 

 (4)  A 8. § (2) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2)Saroktelkek megengedett legnagyobb beépítettségére vonatkozó külön előírás: 
„Vt” és „Lk” zártsorú beépítésre szabályozott építési övezetek esetében a telek területének 
maximális beépíthetősége saroktelek esetén „Vt” övezeteknél 80%-os, „Lk” övezeteknél a 
60%-+ 20 % -al növelhető, de az Oték-ban meghatározott legnagyobb 80%-os mértéket 
nem haladhatja meg. 

 
 



4. § 
10.§ (1) bek. (a telekalakítás általános szabálya) kiegészül egy c) ponttal, így a rendelkezés 

helyére az alábbi lép: 

(1) Új építési telek kialakítása vagy telekmegosztás esetén az övezeti szabályozásban 
megadott alakítható legkisebb telekterületeknél kisebb telket nem lehet kialakítani, kivéve 
ha: 

a) a telekalakítás a kötelező szabályozás érdekében történik (pl.: közterület, vagy közút 
céljára történő lejegyzés) 

b) telekegyesítés történik, de az egyesített telek sem éri el a kialakítható legkisebb 
telekterület értékét, de a szabályozott állapot elérésének irányába hat. 

c) Kertvárosias övezetben kialakult „átmenő telek” esetében, ha az alakítandó telek 
mérete legalább a 400 m2-t eléri. 

5. § 
A Hész. Környezetvédelmi Előírások c. VI. fejezet kiegészül egy új lakózónát meghatározó 
13/A. címsorral és annak előírásait tartalmazó 15/A§. szakasszal. 

 
13/A. A lakózónára vonatkozó előírások 
15/A.§  

(1) Lk, Lke, Lf –jelű lakóövezetekben az építési telek utcavonaltól mért 20 méter 
mélységig tartó része lekózóne, ahol állattartó épület, az övezetben egyébként 
megengedett környezetet nem zavaró hatású gazdasági tevékenységek építményei közül 
a termelő kisüzemi tevékenységi célú épület közvetlen termelést szolgáló helyiségei 
nem helyezhető el. Ezeket a lakózóna mögötti gazdasági zónában kell elhelyezni.  
(2) A lakózóna kijelölése a telek e részén megfelelő biztonságot jelent, az övezetben 
egyébként elhelyezhető nem lakó funkciókkal szemben. A lakózóna kijelölése 
ugyanakkor nem zárja ki a mögötte lévő gazdasági zóna ugyancsak lakó funkcióként 
való használatát, lakóépület építését sem! 

 
6. § 

A 20 § (1) bek. az alábbi e.) ponttal egészül ki:  
e. ) Falusias lakóterületek: legalább részleges közművesítés  

 
7. § 

A 26. § (3) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép 
(3) Az előírt beépítési mód oldal oldalhatáron álló, előkert nélküli 

 
8. § 

(1) A 27. § 1. bek. a.) pontja helyébe az alábbi meghatározás kerül:  

(1)A szabályozási terven Lke jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint kertvárosias 
lakóterületek. 

a) Lke-1 (oldalhatáron álló, legfeljebb 4,5-6,0 m közötti          
homlokzatmagasság) 

b) Lke-2 (oldalhatáron álló, legfeljebb 4,5 m homlokzatmagasság) 
  

(2) A 27.§ (4) bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(3) „Az előírt beépítési mód oldalhatáron álló, előkert nélküli” 



9. § 
A Hész. „Az egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások” c. VII. fejezet kiegészül 
egy A beépítési kötelezettséget tartalmazó 16/A. címsorral és annak előírásait tartalmazó 
18/A§. szakasszal. 
 

16/A. Beépítési kötelezettség 
18/A. § 

 
(1) Az Étv. 29.§. (1) pontjának felhatalmazása alapján, a tervszerű 

telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje érdekében, beépítési kötelezettség 
jogintézményét kell alkalmazni: 

a) Polgár 599/2 Hrsz-ú ingatlanára, kiemelt településképi jelentősége miatt. 
(2) Ha a tulajdonos a beépítési kötelezettségét a kötelezettség elrendelését követő 1 

éven belül nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant kisajátíthatja. 
(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonos a beépítési kötelezettségét nem tudja 

teljesíteni, úgy kérésére az ingatlant ki kell sajátítani. 
 

10. § 
A 48 § (4) bek. b. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

(4) Az épületek elhelyezésére, kialakítására vonatkozó előírások: 
a) a beépítés legfeljebb 4,5 m-es homlokzatmagassággal történhet. 
b) Az épületeket 10 m-es elő-, oldalkert, és hátsókert szabadon elhagyásával lehet 

elhelyezni, a telekhatártól legalább 5 méter távolságra. 
 

8.  § 
(1) Az 5. melléklet: Építési övezetek beépítésének előírásai 1. sz. táblázata * -al jelzett szöveg 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

* „Lk” övezetek esetében a telek területének maximális beépíthetősége saroktelek 
zártsorú beépítés esetén, max.  60 % lehet, ebben az esetben az előírt és a legkisebb 
zöldfelület, a telekterület 20%-a. 
 

(2) A 8. melléklet Állattartására szolgáló épületek védőtávolságai c. táblázata kiegészül az alábbi 
szöveges rendelkezésekkel: 

a.) Állattartó épületek az Lke (kertvárosi) és Lf (falusias) lakóterületeken az 
alábbi feltételekkel helyezhetők el:  
aa.) csak lakó rendeltetésű, legfeljebb 2 lakásos lakóépületek telkein 
ab.) legalább 500m2 területű lakótelken   
ac.) kishaszonállat ólja lakóépülettől 6,0m nagy haszonállat ólja, istállója 10 m 
ad.)oldalhatáron álló beépítési mód esetében a lakóépület mögött a 

lakóépülettel azonos oldalhatárra szabadonálló, beépítési mód esetében a 
lakóépület mögött  a lakóépülettől takarva  

b.) Lk kisvárosias lakóterületen csak a b.) pontban leírtak betartásával  
‐ Mezőgazdasági üzemi különleges területen az állattartó telepek 

kialakítására vonatkozó magasabb rendű jogszabályok betartásával 



‐ Birtokközpontban és tanyán a lakóépületektől előírt védőtávolságok 
betartásával.  

c.) Trágyatároló csak zárt lehet, a lakóépülettől legalább 12 m távolságra. 
Elhelyezhető a hátsókert területén is, a telekhatártól legalább 3,0 m távolságra. 

 
9.  § 

 
Ez a rendelet a jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba. 
 
 
 
Polgár, 2019.  

 
 

 
 

                             Tóth József  
                              polgármester     jegyző 



POLGÁR VÁROS 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

2019. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS 
 

 Polgár „Lk-2” és „Lke-1” építési övezetek előírt legkisebb 
építmény magasságára vonatkozó módosítás. 

 
 

 
 HÉSZ módosítással érintett ingatlanok 

A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§. szerinti 
„Egyszerűsített eljárás”dokumentációja - 2019. augusztus 14.  
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

1) A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó 
elemeinek összefoglalása. 

2) Az érintett terület és környezetének bemutatása: 
3) Szabályozási koncepció 
4) A változás várható környezeti hatásai 
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Polgár „Lk-2” és „Lke-1” építési övezetek előírt legkisebb 
építmény magasságára vonatkozó módosítás. 

 
1.) A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó 
elemeinek összefoglalása. 

 
Kövér Zsolt és társai azzal a kéréssel fordultak Polgár város önkormányzatához, hogy a 
városközpont területén kívül, annak déli oldalán, a Petőfi- Jókai- Mátyás utcák által határolt 
tömbben elhelyezkedő, hatályos szabályozási tervben „Lk-2”-jelű építési övezetbe sorolt 
területen előírt legalább 4,5 méteres legkisebb épületmagasság értéke kerüljön csökkentésre, 
vagy eltörlésre. 
Indoklásuk szerint, a 4,5- 6,0 méter között előírt, földszint+ 1 emeletes épületek elhelyezését 
megengedő előírás a meglévő állapottól és az érintettek igényétől eltérő. Földszintes lakóépület 
esetében legfeljebb 3,6- 3,8 méteres épületmagasság a gazdaságos, ha az építtető a lakóépület 
tetőterét nem kívánja beépíteni. 
 
2.) Az érintett terület és környezetének bemutatása: 
 
A Hész. módosításra vonatkozó kezdeményezést és a hasonló helyzetben lévő ingatlanokat 
megvizsgálva látható, hogy az Lk-2 és Lke-1 jelű építési övezetek abból a szempontból azonos 
helyzetben vannak, hogy az előírt oldalhatáron álló beépítési mód mellett, mindkét övezet 
lehetőséget ad a földszintes és fsz+1 emeletes épületek elhelyezésére, 4,5- 6,0 méter között 
meghatározott épületmagassággal. 
 
Az „Lk-2” (kisvárosias) építési övezetbe a városközpont külső részein elhelyezkedő ingatlanok 
tartoznak.  
Az „Lke-1” jelű (kertvárosias) lakó övezet a városközpontot körülvevő és a forgalmas utak 
mentén kerültek szabályozásra, ott, ahol (bár kis arányban) a földszintes épületek között fsz+1 
emeletes épületek is elhelyezésre kerültek, illetve ahol a korábban hatályos szabályozás erre 
lehetőséget adott, s mely lehetőséggel néhány esetben már éltek is. 
 
A Helyi építési előírás, a földszintes és fsz+1 emeletes épületek vegyes utcaképi megjelenése 
miatt határozta meg a legkisebb, előírt épületmagasság értékét is. Látható azonban, hogy az 
előírt 4,5 méter legkisebb épületmagasság a földszintes épületek esetében, ha az építtetőnek 
nem áll szándékában a tetőteret beépíteni, túlzó és (felesleges) többlet költséget jelent. Az „Lk-
2”- jelű kisvárosias lakóövezetben, kis számban, az „Lke-1” –jelű kertvárosias lakóövezetben 
pedig „elvétve” fordulnak elő emeletes épületek. 
 
Célszerűnek és a településképet megvizsgálva megfelelőnek mutatkozik, az „Lk-2”-jelű 
kisvárosias lakóövezetben a jelenleg meghatározott legkisebb építménymagasságot 4,5 
méterről 3,6 méterre csökkenteni, míg az „Lke-2” -jelű kertvárosias lakóövezetben az előírt 
legkisebb épületmagasság előírását eltörölni. 
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Településképi szempontból meghatározó          Jelen Hész módosítással érintett építési övezetek 
területek lehatárolása (Településképi rendelet) 
 

 
A Hész tervezett módosításával érintett területek elhelyezkedését összevetve, a településképi 
rendelet mellékletét képező terület lehatárolással, mely a településképi jelentőségű területeket 
jelöli ki, látható, hogy a kisvárosias lakóterületek teljes egészében településképi jelentőségű 
területen helyezkednek el, míg a kertvárosias lakóterületeknek csak kisebbik része. 

Előkertek szabályozása Településszerkezeti terv (részlet) 
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A Hész módosításával érintett területeket az utcaképben történő elhelyezkedést vizsgálva 
ugyancsak vegyes megállapítás tehető. Annyi azonban megállapítható, hogy a kisvárosias lakó 
övezetbe sorolt területek vagy előkert nélkül- utcavonalon állóan szabályozottak, vagy 
szabadon választható az utcavonalra történő, vagy előkerttel történő épületelhelyezés. 
 

A településképi arculati kézikönyv, a Hész módosítással érintett területek nagyobbik részét 
„Kisvárosias vegyes beépítésű” területként, kisebb részét „Családiházas történeti beépítésű” 
területként határozza meg. 
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(Részletek Polgár város Településképi Arculati Kézikönyvéből.) 
 
A kisvárosias lakóterületeken, kis arányban, de megtalálhatóak a földszintes épületek mellett, 
fsz+1 emeletes épületek is, a Kertvárosias lakótömbökben pedig csak elvétve. Ezek alapján 
indokoltnak tűnik az Lk-2 övezetben az előírt legkisebb épületmagasságot az eddiginél kisebb 
mértékben, de továbbra is meghatározni. (4,5 m helyett 3,6 m), a kertvárosias „Lke-1”-jelű 
övezetben pedig eltörölni. 
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3. Szabályozási koncepció:  
 
A Helyi építési szabályzatot a fenti indokok alapján, az alábbiak szerint javasolt módosítani. 
 

- Az „Lk-2”- jelű építési övezetben előírt épületmagasságot 4,5- 6,0 közötti értékről 3,6-
6,0 méter közötti értékre módosítani. 

- Az „Lke-1” jelű építési övezetben 4,5- 6,0 m közötti érték helyett, legfeljebb 6,0 m 
étékre változtatni. 

 
 

Hész 5. melléklet: Építési övezetek beépítésének előírásai 
 

1. táblázat 
Lakó övezetek beépítésének előírásai 

 

 
 
* „Lk” övezetek esetében a telek területének maximális beépíthetősége saroktelek esetén, max.  60 % lehet, ebben 
az esetben az előírt legkisebb zöldfelület, a telekterület 20%-a. 
 
§ Az legkisebb homlokzatmagasság értéket a fő rendeltetési egységet (egységeket) magában foglaló épület mögött 
elhelyezett melléképületek esetében nem kell biztosítani. 
 
 
 

 A B C D E F G H 

1 A z  é p í t é s i    t e l e k  legkisebb-
legnagyobb
homlokzat-
magasság 

(m)  

2 övezeti 
jele 

beépítési 
módja 
/jele/ 

 

legkisebb 
területe 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 

legkisebb 
mélysége 

(m) 

legnagyobb 
beépítettsége

% * 

legkisebb 
zöldfelülete 

% 

3 Kisvárosias lakó övezetek 

4 Lk-1 O 300 14 - 40 40 < 4,5 

5 Lk-1x O 300 14 - 60 20 < 4,5 

6 Lk-1xx O /Z/ 300 14 - 50* 25 < 4,5 

7 Lk-2 O /Z/ 400 14 - 35* 30 < 4,5 -6,0 §
< 3,6 -6,0 § 

8 Kertvárosias lakó övezetek 

9 Lke-1 O 500 14 - 30 50 4,5-6,0 §

< 6,0 § 

10 Lke-2 O 700 14 - 30 50 < 4,5 

11 Falusias lakó övezetek 

12 Lf-1 O 1000 16 - 30 40 < 4,5 

13 Lf-2 O 800 16 - 30 40 < 4,5 
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4. Változások várható környezeti hatásai: 
 
A Hész módosítással érintett területeket a 2. fejezete mutatta be. Látható, hogy az „Lk-2”- 
építési övezetbe tartozó ingatlanok nagyobb arányban állnak utcavonalon, bár ritkán, de 
előfordulnak fsz+1 emeletes épületek. Ebben az építési övezetben továbbra is indokolt az előírt 
legkisebb épületmagasságot szabályozni, de a jelenleginél reálisabb, 4,5 méter helyett 3,6 
méterben meghatározni. A kertvárosias „Lke-1” lakóövezetben felesleges kötöttség, a 
legkisebb épületmagasságot előírni. 
 
A tervezett módosításnak a településképben káros következménye nem lesz. Az építtetők a 
meglévő településképhez illeszkedő épületeket tudnak építeni, haszon nélküli többletköltség 
nélkül. 
 
 
 
Debrecen, 2019. augusztus 
 
 
 
 
                                                            Zsemberi István 
                                                                                                   Vezető településtervező 
 







Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…./2019.(…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2018. (I. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ 

(3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 

 

- Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 

- Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

- Hajdú - Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

- Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ   

- Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

- Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 

- Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály 

- Erdészeti Főosztály 

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

- Hajdú - Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 

- Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztály 

- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda 

- Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

- Országos Vízügyi Főigazgatóság 

-  és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, továbbá a 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet 40. §-a szerint az állami főépítész végső szakmai véleményének 

figyelembevételével. 

 

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Hajdúnánás Város 

önkormányzatának Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével  

a következőket rendeli el:  

 

1. § 

A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésben a „8. melléklet: Állattartó épületek 

elhelyezésének szabályai lakóterületen” szövegrész helyébe a „8. melléklet: Állattartó épületek 

elhelyezésének feltételei” szövegrész kerül.  

 

2. § 



2 

 

A Rendelet 6. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„6. §   

(4) A hátsókert legkisebb méretén belül nem helyezhetők el: OTÉK 1. sz. melléklet 86. 

pontjában felsoroltak közül a g. pontban szereplő állat ól, állatkifutó h.) pontjában szereplő 

komposztáló, siló, ömlesztettanyag, folyadék és gáztároló, valamint az OTÉK 35. § (7) 

pontjában felsoroltak közül a nyári konyha, mosókonyha, gépkocsi és egyéb tároló épület.” 

3. § 

A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8. §   

(1) Állattartó épületek elhelyezése 

Az állattartó épületek elhelyezésének feltételeit a HÉSZ 8. melléklete tartalmazza. 

 

(2) Saroktelkek megengedett legnagyobb beépítettségére vonatkozó külön előírás: 

„Vt” és „Lk” zártsorú beépítésére szabályozott építési övezetek esetében a telek területének 

maximális beépítettsége saroktelek esetén Vt övezeteknél 80%-os, Lk övezeteknél a 60%-

os mértéket nem haladhatja meg. 

Sarokteleknek az egyes építési övezetekre előírt legkisebb telekterület legfeljebb kétszerese 

tekinthető.” 

 

4. § 

A Rendelet 9. § (2) bekezdése az alábbi előírással egészül ki:  

„Szabadonálló beépítési mód esetén az oldalkertek szélessége a szabályozott 

építménymagasság fele, de legalább 3,0 m.”  

 

5. § 

A Rendelet 10. § (1) bekezdés az alábbi c) ponttal egészül ki:  

„10. § (1) 

c) Kertvárosi övezetben kialakult két utcára nyíló „átmenő telek” esetében, ha az alakítandó 

telkek mérete legalább a 400 m2-t eléri.” 

  

6. § 

A Rendelet VI. Fejezet 13. címsora helyébe az alábbi cím lép: 

„13. Környezetterhelési határértékkel kapcsolatos és a lakózónára vonatkozó előírások” 

 

7. § 

A Rendelet 15. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

„15. §  

(7) Lk, Lke, Lf-jelű lakóövezetekben az építési telek utcavonaltól mért 20 méter mélységig tartó 

része lakózóna, ahol állattartó épület, az övezetben egyébként megengedett környezetet nem 

zavaró hatású gazdasági tevékenységek építményei közül a termelő kisüzemi tevékenységi célú 

épületet közvetlen termelést szolgáló helyiségei nem helyezhetők el. Ezeket a lakózóna mögötti 

gazdasági zónában kell elhelyezni.” 

  

8. § 

A Rendelet VII. Fejezete az alábbi 16/A. alcímmel egészül ki: 16. címsora helyébe az alábbi 

cím lép: 

„16/A. Beépítési kötelezettség” 
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9. § 

A Rendelet az alábbi 18/A. §-sal egészül ki:  

„18/A. § 

(1) Az Étv. 29. § (1) pontjának felhatalmazása alapján, a tervszerű telekgazdálkodás, a beépítés 

helyes sorrendje érdekében, beépítési kötelezettség jogintézményét kell alkalmazni a Polgár 

599/2 hrsz-ú ingatlanra, kiemelt településképi jelentősége miatt. 

 

(2) Ha a tulajdonos a beépítési kötelezettségét a kötelezettség elrendelését követő 1 éven belül 

nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant kisajátíthatja.  

 

(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonos a beépítési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, úgy 

kérésére az ingatlant ki kell sajátítani. 

  

10.  § 

A Rendelet 20. § (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:  

„20. § (1) 

e)  Falusias lakóterületek: legalább részleges közművesítés.”  

 

11. § 

A Rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„26. §  

(3) Az előírt beépítési mód oldalhatáron álló.” 

 

12. § 

A Rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„27. § (1)  

a) Lke-1 (oldalhatáron álló, legfeljebb 6,0 m homlokzatmagasság)” 

 

13. § 

A Rendelet 27. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„27. §  

(4) Az előírt beépítési mód oldalhatáron álló.” 

 

14. § 

A Rendelet 48. § (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„48. § (4)  

b) Az épületeket 10 m-es elő, oldal és hátsókert elhagyásával lehet elhelyezni.” 

 

15.  § 

A Rendelet 5. mellékletében a „* „Lk” övezetek esetében a telek területének maximális 

beépíthetősége saroktelek esetén, max.  60 % lehet, ebben az esetben az előírt legkisebb 

zöldfelület, a telekterület 20%-a” szöveg helyébe a „* „Lk” övezetek esetében a telek terültének 

maximális beépítettsége zártsorú beépítés esetén max. 60% lehet és a legkisebb zöldfelület a 

telek területének legalább 20 %-a” szöveg lép. 

  



4 

 

 

16. § 

A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.   

 

 

 

 

17. § 

 

 A Rendelet 7. § (1) bekezdése hatályát veszti. 

 

 

Záró rendelkezések 

18.  § 

 

Ez a rendelet a jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba. 

 

 

 

Polgár, 2019. november …… 

 

 

 

 

 

            Tóth József dr. Váliné Antal Mária  

            polgármester     jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént:  

Polgár, 2019. november 7-én  

 

 

 

      dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző 
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1. melléklet az …/2019. (…..) önkormányzati rendelethez 

Állattartó épületek elhelyezésének szabályai 

 

 Állattartásra szolgáló épületek védőtávolságai: 

 

 

Állattartásra 

szolgáló épületek 

utcai 

telekhatár- 

tól (m) 

lakóépület

- 

től 

(m) 

Nagy haszonállat esetén 

1-2 állatig 

3-5 állatig 

6-10 állatig 

10 fölött 

20 5 

20 10 

25 10 

30 15 

Haszonállat esetén 

1-5 állatig 

6-10 állatig 

11-15 állatig 

15 fölött 

20 5 

20 10 

25 15 

30 20 

Kis haszonállat esetén (prémes állat) 

10 állatig 

11-30 állatig 

30 fölött 

20 5 

20 10 

25 15 

Baromfifélék 

20 állatig 

21-50 állatig 

50-200 állatig 

20 fölött 

20 0 

20 10 

25 15 

30 20 

 

a.) Állattartó épületek az alábbi feltételekkel helyezhetők el: Az állattartó 

épületekben az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek és állatok 

egészségét jólétét és nem károsíthatja a környezetét 

aa.) kishaszonállat ólja lakóépülettől 6,0m nagy haszonállat ólja, istállója 10 m 

b.) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében a lakóépület mögött a lakóépülettel 

azonos oldalhatárra szabadonálló, beépítési mód esetében a lakóépület mögött a 

lakóépülettől takarva  

c.) Mezőgazdasági üzemi különleges területen az állattartó telepek kialakítására 

vonatkozó magasabb rendű jogszabályok betartásával 

- Birtokközpontban és tanyán a lakóépületektől előírt védőtávolságok 

betartásával.  

d.) Trágyatároló a bűzhatás és szivárgás megakadályozására alkalmas módon 

megvalósítva és üzemeltetve csak zárt lehet, a lakóépülettől legalább 12 m 

távolságra.  

Elhelyezhető a hátsókert területén is, a telekhatártól legalább 3,0 m távolságra. 

 









Polgár város Helyi Építési Szabályzatának módosítása véleményzárás 2019/I-II. beavatkozási pont, a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján 

Sorsz. 
I/6514-2/2019 

Intézmény/Szervezet 
Átvette Válasz Vélemény Intézkedést igényel, nem igényel 

1. 
Országos Vízügyi Főigazgatóság 

1012 Bp. Márvány u. 1/D 
Budapest Pf. 56 1253 

08.23 09.13 

Helyette: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
Burkolt árokban javasolják a csapadékvíz elvezetését 

egyes területeken a tervmódosítás nem érinti a 
vízminőség védelmi terület övezeteit. 

Belvíznél veszélyeztetett területek feltüntetése, építési 
területté ne legyen nyilvánítva. 

Kifogást nem emel 

nem 

2. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási 

Hivatala 
Bp. Pf.:30. 1387 

08.29 -- nem válaszolt 
választ nem kaptunk a módosítás 

közlekedést nem érint 

3. 
BAZMKH Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály Miskolc 

Soltész Nagy Kálmán u. 5 3527 
08.22 08.26 

Kifogást nem emelőnek tekinthető Környezeti vizsgálat 
nem indokolt 

Vélemény 
nem 

4. 

HBMKH Debreceni Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Főosztály 

Debrecen Kossuth u. 12-14 4024 

08.21 09.06 
Kifogást nem emelőnek tekinthető 

Környezeti vizsgálat elkészítést nem tartja szükségesnek 
az erdészeti hatóság. 

nem 

5. 

HBMKH Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 
Debrecen Kossuth u. 12-14 4024 

08.21 08.23 
Kifogást nem emel 

Feltétel nélkül hozzájárul 
nem 

6. 
HBMKH Népegészségügyi Osztály 

Debrecen Rózsahegyi u. 4 4028 
08.22 08.29 

Kifogást nem emelőnek tekinthető mivel kockázatnövelő 
hatás nem várható és környezeti vizsgálat lefolytatása 

nem volt szükséges 
nem 

7. 

HBMKH Debreceni Járási 
Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Jogi 
és Hatósági Nyilvántartó Osztály 

Debrecen Hatvan u. 16 4025 

08.21 09.09 

Környezeti vizsgálat nem indokolt 
Javaslat: A trágyatároló előírását ki kell egészíteni. 

Trágyatároló a bűzhatás és a szivárgás 
megakadályozására alkalmas módon megvalósítva és 

üzemeltetve-csak zárt lehet a lakóépülettől legalább 12 m 
távolságra. Elhelyezhető a hátsókert területén is a 

telekhatártól legalább 3,0m távolságra. 
A HÉSZ 15 §.-át módosítani kell! 

Trágyatároló előírását kiegészítettük. 



8. 

Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Debrecen Böszörményi út 46-56 

4027 

08.15 09.03 

Környezeti vizsgálat nem indokolt 
Kifogást nem emelőnek tekinthető. 

Környezeti vizsgálat és értékelés elkészítésére nincs 
szükség a vizek minőségi és mennyiségi védelmére 

kiterjedően sem 

nem 

9. 

Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság Debreceni Hatósági 

Iroda 
Debrecen Hatvan u. 43 4025 

08.21 08.26 
Tájékoztatót adott, konkrét kifogása nincs, véleménynek 

tekinthető, de tájékoztató 
nem 

10. 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság Rendészeti 

Igazgatóság 
Debrecen Kossuth u. 20 4024 

08.21 08.27 Kifogást nem emel nem 

11. 
HBMKH Debreceni JH Építésügyi 

és Örökségvédelmi Osztály 
Debrecen Piac u 42-48 4024 

08.21 10.09 
Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 

szükségesnek. 
nem 

12. 
Hajdú- Bihar Megyei 

Kormányhivatal Állami Főépítész 
4024 Debrecen. Darabos u. 9-11. 

08.21 09.30 

Az állattartó épületek elhelyezésével kapcsolatban a 
legkisebb telekméretre, valamint lakások számát (2 lakás) 

megállapító előírást kifogásolja. Az 599/2. sz. telek 
beépítési kötelezettségének előírását kifogásolja. 

 

Az állattartó épületekre vonatkozó 
kifogásnak megfelelően javítottuk. 

Beépítési kötelezettséget továbbra is 
előírjuk, mivel a telek jogilag beépítetlen. 

13. 
Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság 
Debrecen Sumen u. 2 4027 

08.21 -- nem válaszolt nem 

14. 

Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ  
Budapest Fiumei út 16-18. 1086 

10.15 -- Nem válaszolt, visszaküldte nem 

15. 

Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

Budapest Lehel u. 35-37 1135    
Pf.70 

08.26 -- nem válaszolt nem 

16. 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Budapest Albert Flórián út 2-6. 

1097 
Budapest Pf. 839 1437 

08.23 -- nem válaszolt nem 



17. 
Felhívás 

Lakossági Fórum 
Jegyzőkönyv 

08.15 
08.29 

-- 
Lakossági egyeztetés 

Beadványban foglaltak egyeztetése 
jegyzőkönyv 

18. Hirdetmény- tájékoztató 08.15 -- nem válaszolt igazolás a honlapról 

 

I/6514-4/2019 Átvette Válasz Vélemény Intézkedést igényel, nem igényel 

1. 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat  - 

Szólláth Tibor 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

08.21 09.04 Jóváhagyást javasol Észrevétel szerint javítottuk 

2. 
Folyás Község Önkormányzata  - 

Magyar Sándor 
Folyás Kossuth u. 13 4095 

08.21 --- nem tett észrevételt 
 

nem 

3. 
Újtikos Község Önkormányzata  - 

Takács József 
Újtikos Arany J. u. 12 4096 

08.21 -- nem tett észrevételt 
nem 

4. 
Görbeháza Község Önkormányzata – 

Giricz Béla Lászlóné 
Görbeháza Böszörményi út 39. 4075 

08.21 -- nem tett észrevételt 

nem 

5. 
Tiszagyulaháza Község 

Önkormányzata – Mikó Zoltán 
Tiszagyulaháza Kossuth u. 73 4097 

08.21 -- nem tett észrevételt 
nem 

6. 

Tiszapalkonya Községi 
Önkormányzat – Lasztóczi László 

Attila 
Tiszapalkonya Hősök tere 1. 3587 

08.22 09.03 Kifogást nem emel, elfogadja. 

nem 

7. 
Tiszaújváros Önkormányzata – Bráz 

György 
Tiszaújváros Bethlen G. út 7. 3580 

08.22 -- nem tett észrevételt 
nem 

8. 
Tiszavasvári Város Önkormányzata -  

Szőke Zoltán 
Tiszavasvári Városháza tér 4. 4440 

08.22 09.10 Kifogást nem emel 
nem 

 
 
 
 



  Átvette Válasz Vélemény Intézkedést igényel, nem igényel 

1. 
Pétegisz Nonprofit Zrt. 

4090 Polgár, Hősök u. 1. 
08.16 08.29 

Kifogást nem emel 
Elfogadást javasolja 

nem 

2. 
Városgondnokság 

Fürdő u. 2 
08.21 -- nem tett észrevételt 

nem 

3. 
Szocális Szolgáltató Központ 

Dózsa Gy. u. 1 
08.21 -- nem tett észrevételt 

nem 

4. 
Polgári Rendőrőrs 
Barankovics tér 15. 

08.16 -- nem tett észrevételt 
nem 

5. 
Ady e. Műv. Központ és Könyvtár 

Barankovics tér 6. 
08.16 --- nem tett észrevételt 

nem 

6. 
Napsugár Óvoda és Bölcsöde 

Bessenyei u. 4-5 
08.21 -- nem tett észrevételt 

nem 

7. 
Lokálpatrióta Egyesület 

Bacsó u. 33 
08.16 -- nem tett észrevételt 

nem 

8. 
Polgáriak Polgár Város Közéletéért 

Egyesület 
Hősök u. 97 

08.16 -- nem tett észrevételt 
nem 

1. Kövér Zsolt és Kövérné Görömbei 
Anita 

Somogyi u. 29 
08.16 

--- nem tett észrevételt nem 

2. Ferenczi Mónika – Ferenczi Lajos 
Imre 

Mátyás u. 35 
08.16 

-- nem tett észrevételt nem 

3. Vígh Vendel 
Kossuth u. 1 

08.17 
-- nem tett észrevételt nem 

4. Tóthné Rente Ildikó 
Kiss E. u. 7 I/7 

08.16 
-- nem tett észrevételt nem 

5. Dózsa Etelka 
Jókai u. 6 

08.17 
--- nem tett észrevételt nem 



7. Palikáné Pálnok Anna 
Benczúr u. 50 

08.17 
-- nem tett észrevételt nem 

8. Kovács Imre 
Petőfi u. 24/a 

08.16 
-- nem tett észrevételt nem 

9. Oláhné Szőke Zsuzsanna 
Petőfi u. 22 

08.16 
--- nem tett észrevételt nem 

10. Szabó Sándor 
Jókai u. 4 

08.16 
-- nem tett észrevételt nem 

11. Pál Zsuzsanna 
Tatabánya, Battyhány u. 25 2800 

08.20 
-- nem tett észrevételt nem 

12. Szabóné Tállai Valéria 
Tiszaújváros, Szederkényi u. 25 

08.22 
--- nem tett észrevételt nem 

13. Dr. Rente Judit Mária 
Budapest, Róbert körút 12/C 

08.23 
-- nem tett észrevételt nem 

14. Pálnok János 
Tiszaújváros, Szent I. u. 13 7/2 

08.28 
-- nem tett észrevételt nem 

15. Zámbó Sándor 
Hajdúböszörmény, Tanya 86/2 

09.03 
-- nem tett észrevételt nem 

 

Polgár, 2019. október 30. 

 

Összeállították: 

 

 …………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………. 

  Boruzs Bernát mb. főépítész     Zsemberi István település-tervező 

 

 

 



Polgár város Helyi Építési Szabályzatának módosítása véleményzárás 2019/I-II. beavatkozási pont, a 282/2009. (XII.11.) Kormányrendelet alapján 

 Adatszolgáltatás kérése 

  Átvette Válasz 

 
Ügyiratszám Vélemény 

Intézkedést igényel, 
nem igényel 

1. 

BAZMKH Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály     

Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 5 
3527 

09.18 09.26 

BO/15/2117-2/2019. 

Környezeti vizsgálat nem indokolt  nem 

2. 

HBMKH Debreceni JH. Agrárügyi 
Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 
4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

II.em 

09.17 09.24 

HB-03/ERD/13387-2/2019. 
Környezetei vizsgálat lefolytatását 

nem tartja szükségesnek 
nem 

3. 
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10 

19.17 ---- 
 

K001507-0008/2019. Országos Vízügyi Igazgatóság  nem 

4. 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

4024 Debrecen, Sumen u. 2 
09.17 ---- 

- 
nem válaszolt nem 

5. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi, 

Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály 

Örökségvédelmi Osztály 
1056 Budapest Váci út 62-64  

09.20 10.09 

 
 
 

BP/1006/00400-2/2019. 
Környezeti vizsgálat lefolytatását 

nem tartja szükségesnek  
nem 

6. 
HBMKH Népegészségügyi Osztály 

Debrecen Rózsahegyi u. 4 4028 
08.29 --- 

--- 
nem válaszolt nem 

 

Polgár, 2019. október 30. 

 

Összeállították: 

 …………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………. 

  Boruzs Bernát mb. főépítész     Zsemberi István település-tervező 














































































